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 معرفی :

بزرعی اثز "خَد بب ػٌَاى  ذکبرؽٌبعی ارؽاس پبیبى ًبهِ  9911عبل ؽْزیَر  درخبًن فْیوِ ػطبریبى  عزکبر

تْزاى دفبع ًوَدُ اعت.  -ػلَم پشؽکی ایزاىدر داًؾگبُ  "پیوبیؼ عالهت رٍاى ایزاىدر جٌغیت هصبحبِ گز 

بِ ػٌَاى ػضَ ّیبت ػلوی در داًؾگبُ ػلَم پشؽکی تزبت حیذریِ هؾغَل بِ فؼبلیت 9011عبل هْز ایؾبى اس 

 .هی ببؽٌذ

 عالقمنذی های پژوهشی:

 اپیذهیَلَصی عزطبى ٍ هذریت درهبى 

 ٌیذعالهت عبلو 

 بِ ٍیضُ ذاپی(هیَلَصی بیوبری ّبی ػفًَیCOVID-19ٍتَبزکلَسیظ، بز ،)...ٍ علَسیظ 

 هیَلَصی بیوبری ّبی اتَایویَىذاپی 

 سوابق پژوهشی :

   تب کٌَى 9191اس عبل  خبرجی ُدر هجالت تخصصی ٍ  ایٌذکظ ؽذهقبلِ  99چبپ بیؼ اس 

 پبیبى یبفتِ( ذاًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْدر دطزح پضٍّؾی  91بیؼ اس ر د ٍیي ٍ اجزا یب ّوکبریذت( 

 عت اجزا(در دریِ )ذاًؾگبُ ػلَم پشؽکی تزبت حیدر دطزح پضٍّؾی  2ٍیي ٍ اجزای بیؼ اس ذت 

  ر داًؾگبُ ػلَم پشؽکی عبشٍار در دکتزی ػوَهی بب هَضَع اًکَلَصی دهؾبٍرُ یک پبیبى ًبهِ هقطغ

 حبل اًجبم

 



 سوابق آموزشی :

 اس عبل ذ اؽت هؾْذُ بْذاًؾکد ،اؽت ػوَهیذکبرؽٌبعی بْ کبراهَسی رٍطدػولی  ذٍاح 91ریظ ذت

 9911تب 9912

 اًؾگبُ ػلَم دبیوبری ّبی غیز ٍاگیز، کبرؽٌبعی تغذیِ، هیَلَصی ٍ ذاپیاصَل  ًظزی ذٍاح 2ریظ ذت

 9911تب 9912پشؽکی ٍارعتگبى 

 اؽت تزبت ذُ بْذاًؾکداؽت ػوَهی،  ذػولی کبراهَسی کبرؽٌبعی بْ ذٍاح 93ریظ ػولی بیؼ اس ذت

 َىتب کٌ 9011ریِ اس عبل ذحی

  ٍاحذ ًظزی اپیذهیَلَصی بیوبری ّبی غیزٍاگیز ، کبرؽٌبعی بْذاؽت ػوَهی، داًؾکذُ 9تذریظ 

 کٌَى تب 9011 عبل اس حیذریِ تزبت بْذاؽت

 :صه سوابق اجراییالخ

 9019-9011ریِ ذاًؾگبُ ػلَم پشؽکی تزبت حید دالوپیب هغئَل ٍاحذ  

 ْ9019 حیذریِ تزبت پشؽکی ػلَم داًؾگبُ ،اؽتذُ بْذاًؾکداؽت ػوَهی ذهغئَل کبراهَسی گزٍُ ب 

 9019تب 

 9019تب  9019هبت جبهغ عالهت آهَسؽی ؽْزی ٍ رٍعتبیی هحقق اس ذهغئَل هزکش خ 

  ػلَم داًؾگبُر حَسُ هؼبًٍت آهَسػ، تحقیقبت ٍ فٌبٍری د ذاحصبء ؽبخص ّبی طزح رػهغئَل 

 9019 تب 9019 عبل اس حیذریِ تزبت پشؽکی

 9019تب  9019ریِ اس عبل ذاًؾگبُ ػلَم پشؽکی تزبت حیدهؾبٍر فزٌّگی  داعتب 

 پشؽکی ػلَم داًؾگبُ ر حَسُ هؼبًٍت آهَسؽیدبیز بغتِ تَعؼِ هٌببغ، سیز عبخت ّب ٍ فزایٌذّب د 

 9019 تب 9011 عبل اس حیذریِ تزبت

 عبل اس حیذریِ تزبت پشؽکی ػلَم داًؾگبُرخؾبى دّبی  داذػضَ کویغیَى ٍیضُ حوبیت اس اعتؼ 

 کٌَىتب 9011

  9019تب  9019 عبل اس جَاًی جوؼیت داًؾگبٍُ پضٍّؼ ػضَ کویتِ آهَسػ 

 



 :خالصه افتخارات و دستاوردها

 ِذاًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْدر د9910دٍرُ کبرؽٌبعی پیَعتِ عبل  ىالالتحصی فبرؽ اٍل رتب. 

 ِػلَم پشؽکی ایزاى.اًؾگبُ در د9911هیَلَصی عبل ذاپی ذٍرُ کبرؽٌبعی ارؽد ىالالتحصی فبرؽ اٍل رتب 

 اؽت.ذٍسارت بْ 9919اًؾجَیبى ػلَم پشؽکی عبل د ػلوی دال ًقزُ کؾَری الوپیبذکغب ه 

 ذاًؾجَیبى ػلَم پشؽکی هؾْدػلوی  دکغب رتبِ هوتبس آسهَى اعتبًی الوپیب. 

  ذاًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْدر د9910ببًَی ًوًَِ عبل. 

 راه های ارتباطی :

    attarianf1@thums.ac.irپغت الکتزًٍیک:

 ن عٌجی:ػل لیٌک 

https://isid.research.ac.ir/Fahimeh_Attarian 

 : حیذریِ تزبت پشؽکی ػلَم داًؾگبُلیٌک پضٍّبى 

https://pazhoohan.thums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=

8000&masterCode=81000356 

 :ذاًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْدلیٌک پضٍّبى 

https://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=80

00&masterCode=8009886 
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